19 kwietnia 2022
"Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać” – Michael Jordan

Fundacja Instytut Nowej Kultury
zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji:
"Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sporcie
- rekomendacje dla klubów sportowych”
Miejsce konferencji: Stadion Narodowy w Warszawie

Czas konferencji: 9 czerwca 2022r. godz. 10.30 – 15.00
Cele konferencji: upowszechnienie rekomendacji w zakresie profilaktyki
alkoholowej dla młodzieżowych klubów sportowych, tak, by trenerzy,
przedstawiciele klubów oraz liderzy środowiskowi mieli dostęp do najlepszych
rozwiązań w dziedzinie ograniczania picia alkoholu wśród młodych ludzi
będących pod ich opieką. Rekomendacje zostały opracowane w ramach
międzynarodowego projektu badawczego "FYFA – Focus on Youth, Football and
Alcohol”.
Uczestnicy konferencji: do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli
związków sportowych i młodzieżowych klubów sportowych reprezentujących

różne dyscypliny sportowe, trenerów, działaczy sportowych, przedstawicieli
samorządów lokalnych odpowiedzialnych za wdrażanie działań profilaktycznych
w gminach

Zapisy: od 28 kwietnia 2022 roku od godziny 8.00 poprzez formularz zgłoszeniowy
załączony do tego zaproszenia.
W stacjonarnej formule konferencji może wziąć udział 150 osób.
Konferencja będzie transmitowana w trybie on-line life.
Uwaga: Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji.
Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową

Z poważaniem,

Mateusz Terlikowski
Prezes Fundacji Instytut Nowej Kultury
Mail: biuro@instytutnowejkultury.pl

Telefon: +48 730 030 765

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych,
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Konferencja "Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sporcie
- rekomendacje dla klubów sportowych”

Program konferencji:

10.30 – 10.50 Rozpoczęcie konferencji – wystąpienia zaproszonych gości
10.50 – 11.30 Wykład: Profilaktyka zachowań ryzykownych a sport – szanse
i zagrożenia. - dr Jakub Kołodziejczyk

11.30 - 11.40 Prezentacja krótkich spotów filmowych z udziałem Ambasadorów
11.40 -12.10 Wykład: Postawy trenerów sportowych wobec realizacji zadań
z zakresu profilaktyki - dr Bartłomiej Walczak, ISNS UW
12.10 - 12.30 Przerwa
12.30 – 12.50 Wykład: Wsparcie lokalnych inicjatyw profilaktyczno-sportowych
przez władze samorządowe – Błażej Gawroński, Dyrektor Miejskiego Zespołu
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
12.50 - 13.00 Prezentacja krótkich spotów filmowych stworzonych przy projekcie
FYFA znajdujących się na stronie www.fyfaproject.eu.
13.00 – 13.30 Wykład: Prezentacja Rekomendacji dla młodzieżowych klubów

sportowych dotyczących picia alkoholu przez nieletnich i intensywnego,
epizodycznego picia – dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn,
13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 14.10 Wykład: Trener, coach, mentor, wychowawca, czyli rola trenera
w wychowaniu dzieci i młodzieży – Michał Libich, koordynator szkolenia dzieci
i młodzieży w PZPN, trener (licencja UEFA PRO)
14.10 – 14.50 Dyskusja panelowa na temat przedstawionych Rekomendacji
z udziałem zaproszonych gości.
14.50 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych,
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

